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Biophilia Danmark 
 
Introduktion 
I Danmark er Biophilia knyttet til læreruddannelsen, University College Nordjylland (UCN). 
I den indledende fase, har der være drøftelser mellem Undervisnings-, Uddannelses- og 
forskningsministeriet, University College Nordjylland (UCN) og Nationalt Center for undervisning i 
natur, teknik og sundhed (NTS) med henblik på indledende projektetafgrænsninger samt 
afklaringer af relevante aktører og interessenter. 
Det er besluttet at UCN og NTS løbende er i dialog om Biophilia-projektets udvikling, en eventuel 
med sammenhæng med ”Kunskabstoget” og yderligere aktører og rammeforhold. NTS og UCN er 
tillige i dialog med ministerier og med Biophilia Island. 
Med henblik på at varetage opgaven mest hensigtsmæssigt er det besluttet at Biophiliaprojektet er 
forankret i læreruddannelsen UCN, med samarbejde til NTS-centeret om udbredelse af projektet.  
 
Såfremt udbredelsen af projektet desuden skal forankres i det Islandske projekt ”Kunskabstoget” 
sker med afsæt i NTS. NTS varetager dialogen med Kundskabstoget-Island og ministeriet for 
præcisering og afklaring af den danske udmøntning af ”Kunskabstoget” og dens sammenhæng 
med Biophilia. 
 
 
Rammebeskrivelse for den danske deltagelse i projektet 
Det er besluttet, at der skal være en tæt sammenknytning af styregruppe og arbejdsgruppe- 
Formålet med dette er at fremme nærheden mellem de islandske grundintentioner, ideer og 
erfaringer fra projektet og den danske implementering. 
Det er en udfordring at bygge bro mellem islandsk skolekultur, islandske oplevelser og gode 
erfaringer og dansk skolekultur, og vurderingen er, at dette gøres bedst ved, at vi lokalt minimere 
afstanden mellem projektansvar og øvrige involverede. 
Projektudvikling, -oversættelse til dansk skolekultur og -gennemførelse sker i en arbejdsgruppe, 
som er sammensat af personer med ledelsesansvar og fagpersoner.  
 
Styregruppen for Biophilia er: 
Lone Vestergård, UCN 
Marianne Hald, UCN 
Ole Kronvald NTS 
 
Formand for styregruppen: Lone Vestergaard 
Projektleder: Marianne Hald 
 
Arbejdsgruppen er 

 Ole Kronvald, NTS 

 Thomas Lillelund Bech, UCN 

 Niels Anders Illerskov Pedersen, UCN 

 Helle Vinther Hansen, UCN 

 Annette Fiskali, UCN 

 Marianne Hald, UCN 

 Jens Bak Rasmussen, Aalborg Kommune 
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NTS-centeret varetager kontakten til Undervisningsministeriet og Kunskabstoget Island. 
UCN varetager kontakten til Forsknings- og Uddannelsesministeriet samt Biophilia Island. 
 
 
Økonomisk ramme 
Deltagelse fra UCN: 
Der er foreløbig afsat udviklingstid til undervisere i læreruddannelsen i et omfang på: 50 
arbejdstimer pr underviser i studieåret 2014, 100 arbejdstimer pr underviser i 2015, 100 
arbejdstimer pr underviser til evaluering og formidling af projektet i 2016. 
Derudover er afsat timer til projektholder og projektledelse på UCN 2014-16. 
Studerende inddrages i samarbejdet til skolerne 
Studerende deltager under besøget af det Islandske Biophilia 
Studerende deltager i formidlingen af Biophilia 
Endelig påtænkes en involvering af bachelorstuderende i løbet af 2015. Hertil forudsættes 
vejledningstid fra undervisere i læreruddannelsen.  
Det er fagene Musik, Håndværk og design og Natur/Teknologi der inddrages i relation til 
Tværfagligt samarbejde - med Biophilia som eksempel. Efteråret 2015. Ny læreruddannelse. 
 
NTS-centeret deltager: på styregruppemøder, på et af de islandske møder på Island samt når 
Biophilia besøger DK. Derudover deltager NTS-centeret på en af undervisningsdagene i foråret og 
tilsvarende i efteråret, samt som tovholder på udbredelsen af det danske Biophilia. I alt ca. 200 
timer fordelt over de tre år.  
 
Aalborg Kommune deltager på arbejdsgruppemøder i relevant omfang. 
 
Lærere på 3 skoler deltager i udvikling samt gennemførelse af undervisningsforløb på skolerne og 
lærerne får mulighed for deltagelse på kursusdag, når Islands Biophilia kommer på besøg. 
 
Tilført økonomi: Biophilia bidrager i efteråret 2014 med 12.000 EURO til projektets gennemførelse 
samt betaler for rejse, ophold og deltagelse på de Islandske møder.  

Yderligere midler forventes tilført i projektperioden. 

Se i øvrigt skema over projektets økonomi side 5. 
 
Projektbeskrivelse 
I Danmark arbejdes der med Biophilia med afsæt i læreruddannelse og folkeskole. I den første 
fase i efteråret 2014 er der gennemført en møderække med henblik på præsentation, inspiration 
og afgrænsning. 
 
Arbejdsgruppen er nået frem til følgende samarbejde med skolerne: 
 
Målgruppe: 

- Tre deltagende skoler: Mou, Ferslev og Arden skoler. 

- Aldersgruppe: Mellemtrin, 4.-5. klasse  

Udvikling af koncept og afholdelse af undervisningsdage på skolerne:  

- Målet er at bidrage til nyskabende og meningsfuld tværfaglig undervisning mellem fagene 

musik, håndværk og design og natur/teknologi.  

 

- Eleverne skal arbejde kreativt og praktisk i alle tre fag omkring et fælles emne.  
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- Konceptet skal være tilpasset skolernes krav i hverdagen, således at de nye tværfaglige 

undervisningsforløb vil kunne anvendes af skoler også efter projektets afslutning. 

 

- Konceptet for foråret er en inspirationsdag på hver skole, hvor der er en fælles optakt, 

efterfølgende fordybelse i alle tre fag omkring det samme tema og en fælles afslutning. En 

varighed på i alt 6 lektioner. 

 

- De to valgte temaer til foråret er Frøer og At flyve 

Inspirationsdagen Frøer skal ligge sidst i april måned i frøernes kvækketid og før de 

linjefagsstuderende på Håndværk og designs skal læse til eksamen. 

Inspirationsdagen At flyve lægges i maj, hvor de første planter blomstrer og får frugter der 

kan flyve. 

Inspirationsdagen i foråret med At flyve er tænkt som en afprøvning af konceptet til videre 

udvikling. Målet er i efteråret at afholde tre længere forløb, måske emneruger, på skolerne, 

hvor At flyve er tema for dagene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren illustrerer det funktionelt tværfaglige arbejde på skolerne: Opstart med inspiration til arbejdet 

omkring det fælles tema. Herefter fordybelse og kreativt arbejde i de enkelte fag og til slut en fælles 

præsentation. 

Besøg af det Islandske Biophilia 

I efteråret 2015 kommer det Islandske Biophilia på besøg i Danmark 
Kursusdagen skal planlægges i et nært samarbejde mellem Island og Danmark for at sikre at 
dagens indhold til tilpasset en dansk kontekst og med relevans for dansk skole og faglige 
målsætninger. Dagen kan enten afholdes for de studerende og/eller med deltagelse af lærere fra 
få eller flere skoler afhængig af dagens indhold. 
 
Formidling af projektet 
 
I 2016 vil projekt og undervisningsforløb blive formidlet gennem 
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- Big Bang, National konference for lærere indenfor naturfagene i grundskole og 
ungdomsuddannelser. 

- Dansk Naturvidenskabsfestival i Aalborg, hvor 7.000 elever og 450 lærere deltager 
- Kursusdage for lærere 
- Beskrivelse af undervisningsforløb 
- Undervisningsforløb der blandt andet kan findes på NTSnet.dk 

 

Udkast til projektets tidslinje 

Efteråret 2014 

- Møderække til udvikling af projektets rammer (hele styregruppen) 

- Møderække til udvikling af projektets faglige indhold (lærerne UCN) 

- Deltagelse i to møder på Island  

Foråret 2015 

- 2 møder i styregruppen: Januar og maj.  

- Udvikling af koncept for undervisningsdage på skolerne.  

- Inddragelse af studerende fra læreruddannelsen med henblik på forberedelse af 

bachelorprojekter 

- Afholdelse af formøde med skolens lærere. Præsentation og udvikling af koncept. 

- Afholdelse af et heldagsarrangement på 3 skoler 

- Evaluering og udvikling af videre koncept i samarbejde med skolerne 

- Deltagelse på møde på Island i april (antal deltagere og dato afklares snarest) 

Efteråret 2015 

- Udvikling af undervisningsforløb, studerende og skolernes lærere involveres i 

planlægningen 

- Lærerstuderende arbejder under vejledning med projektelementer i relation til deres 

bachelorprojekter 

- Afholdelse af endnu et forløb på omkring 3 dage på skolerne 

- 1-2 møder i styregruppen 

- Afholdelse af kursusdag på UCN med deltagelse fra Island.  

- Deltagelse på møde på Island (antal deltagere og dato afklares snarest) 

Foråret 2016 

- Evaluering af projektet 

- Møder i styregruppen 

- Erfaringer og resultater fra projektet anvendes og viderebearbejdes af lærerstuderende i 

relation til deres bachelorprojekter under vejledning 

- Møde på Island? 

- Deltagelse på Big Bang med workshop 

Efteråret 2016 
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- Deltagelse på Naturvidenskabsfestivalen i Aalborg: Aktivitet på stand for elever samt tilbud 

om undervisningsmateriale til lærerne. 

- Udbud af kursusdag for lærere i Nordjylland  

- Undervisningsmateriale lægges ud på NTSnet. 

- Møde på Island? 

 

 

Projektets økonomi 

 

 

Timeforbrug NTS  UCN  
Lærere (4) 

UCN 
studerende 

UCN 
projektledelse  
 

Skoler 
lærere (10) 

Efterår 2014 50 200  50  

Forår 2015 25 100 x 75 200 

Efterår 2015 50 300 x 75 700 

Forår 2016 50 200 x 50 30 

Efterår 2016 25 200  50  

      

I alt - timer 200 1000  250 930+ 

timeløn 550 363 x 550 250 

Forplejning     4000  

Besøg fra 
Island  

   x  

Transport    x  

      

I alt - budget 110.000 363.000  126.500 232.500+ 

 

+ kun lærernes tid til deltagelse på de tre skoler er medregnet. Andre læreres deltagelse til 

Islandsk besøg og på kursusdage er ikke medtaget. 
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